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Introducció 
El primer any de vida del nadó és un període de molta preocupació pels pares, més si 
són primerencs,el que genera una gran demanda assistencial hospitalària i atenció 
primaria. 
 
Objectiu 
Descriure les característiques sociodemogràfiques i clíniques de la població menor 
d'un any atesa en un servei hospitalari d'urgències durant 2018. Analitzar factors 
associats a ingrés i estada. 
 
Metodologia 
Estudi transversal durant 2018 de la població menor d'un any atesa en un servei 
hospitalari d'urgències. 
Variables: sexe, edat, dia i horari d'arribada, procedència, mitjà, estada (minuts), 
temps d'assignació de metge (minuts), especialitat mèdica inicial i a l'alta, nivell de 
triatge, diagnòstic, destí i proves diagnòstiques. Anàlisis estadística: Realitzada amb 
SPSS 26 i consistent en una descriptiva univariada (freqüències i principals 
estadístics) i bivariada (p-valor associat a l'estadístic exacte de Fisher i t-Student, amb 
nivell de confiança del 95%). 
 
Resultats 
Es van atendre 2.115 visites, 57,6% homes, 46,9% < 6 mesos, 37,9% van entrar en 
festiu, 44,2% a la tarda, 13,9% derivats d'atenció primària, 1,2% van arribar en 
ambulància, 33,6% amb estada < 1 hora, 57,3% amb assignació de metge ? 30 
minuts, 84,6% visitats inicialment per pediatria, 48,8% de nivell 1-3, 43,5% amb 
afectacions respiratòries, 8,8% van ingressar i 16,3% es van fer radiografies. 
L'ingrés va ser superior en arribar en ambulància (RP = 5,02 (3,14-8,04), p < 0,001) i 
en nens < 1 mes (RP = 2,82 (2,08-3,83), p < 0,001). 
El temps mitjà d'estada va ser superior a major gravetat (137,51 vs 91,20, p < 0,001) i 
en derivats (156,97 vs 106,69, p 
< 0,001). 
 
Conclusions 
Els neonats < 1 mes ingressen 3 vegades més,. El temps mitjà d'estada va ser 
superior a major gravetat i en derivats d'altres centres, però només varen ingressar el 
8,8%. 


